
Lit6r Kiizs69 6nkorm6nyzata
P6nziigyi Gazdas:igi 6s Telepiil6sfejleszt6si Bizottsrig
Elniik6t6l

MEGHiVO

T6j6koztatom, hogy a P6nziigyi Gazdasrigi 6s Telepiil6sfejleszt6si Bizotts:ig 2018. m6ius 31-6n
(csiitiirttik) 18:45 rirakor nyilv6nos bizotts6gi iildst tart, melyre tisztelettel meghfvom.

Ul6s helve: Lit6r Ktizs6gh:lza tanicsterme
(8196 Lit6r, Almos u. 37.)

Napirendi iavaslatok:

1.) Rendelet a kieg6szit6 szocirilis tiizifa-timogatis helyi szab6lyair6l
El6ad6 : Bencze Evo.iegyz6

2.) Lit6r C)nkormf nyzatrinak 2017. 6vi zirszimadfsa
Lit6r 6nkormilnyzat
Litdri Kciz6s Onkorm6nyzati Hivatal

Et6ad6: Szedldk Attila polgdrmester, Bencze tlva jeg,,zd

3.) Bels6 ellen6rz6si jelent6s 2O17.6vr61
El6ad6: Bencze Eva iegyz1

4.\ 2017 . 6v et vasgril6 kincstdri ellen6rz6s
El 6ad6 : Sze dl dk Atti la pol gdrme s te r

5.) Balaton Classic Veter6naut6 verseny Lit6ren
El6ad6 : Szedlitk Attila polgdrmester

6.) Mogyor6si Napok kiilts6gvet6s tervezete
El6ad6 : Szedl dk Att ila po I gdrme s t er

7.) Pedag6gusnapijutalom
El6ad6 : Szedldk Attila polgcirmester

8.) Vegyes iigyek

K6rem a Tisztelt K6pvisel6ket, Bizottsigi tagokat amennyiben az iil6sen nem tudnak r6szt
venni, rigy t6volmarad6sukat el6zetesen jelezz6k a Lit6ri Kiiziis 6nkormdnyzati Hivatal
Titkirsigdn, Telefon: 06 88 598-0f6
A meghiv6 6s a nyilvdnos napirendi pontok el6terjeszt6sei megta}ilhat6k a www.liter.hu
portilon!

Lit6r, 2018. mrijus 16.

Lul<.its G6bor s.k.
Pinziigyi Gazdasdgi ds Telepnlisfejlesztisi

Bizottsdg Elniike



l,tt I artr - tf aa( ,

Jeryz6kiinp

K6sz0lt: 2018. mrijus 3l-rin (csiit<irtcik) 17:30 6rakor tartott Liter K<izs6g Onkormdnyzat
P6nziigyi, Gazdas6gi 6s Telepiil6sfejleszt6si nllt bizottsiigi iil6s6n.

Jelen vannak:
Lukiits Gabor, PB eln<ik
B6di Jrinos, PB tag
Heffler G6bom6, PB tag
Zavada Csaba, PB tag
Balogh L6szl6, PB tag

Meghivottak:
Szedl6k Attila, polgiirmester
Kondics,Istv6n, alpol giirmester
Bencze Eva, jegyz<i

N6meth1.n6 Brand Jrilia pii. csoportvezeto

Lukits Gribor a P6nziisvi. Gazdasiei 6s Telepiil6sfeileszt6si Bizotts6s etniike (a
tovibbiakban: PB elniik)
Megtyitom az iil6st, k6sz6nt<im a bizottsdg tagjait. Meg6llapitom, hogy a 6 fti bizottsiigi tagok
kdziil jelen van 5 f6, az iil6s hatiirozatkdpes, Varga Mih6ly tart6s betegs€g miatt van t6vol. Van-
e hozzitsz6l s, kieg6szit6s a napirendi pontokat illetoen?

Szedl6k Attila polsirmester
K6rem, hogy rij napirendi pontk6nt vegyiik fel a 1425 hrsz-u ingatlan 6s a 141511 hrsz-i
ingatlan 6rt€kesit6s6re vonatkoz6 szerz6d6st, valamint a zdldteflilet kezel6s6re vonatkoz6
elilir iny zat 6tcsoportosit6st.

Luk6ts Gfbor PB elniik
Yan-e hozzirszoliis, kieg6szit6s a m6dositott napirendi pontokat illet<ien?
Kieg6szit6s, hozzasz6lis nem volt, a m6dositott napirendi pontokat 5 igen szavazattal
elfogadt6k.

Napirend:

1.) Rendelet a kieg6szit6 szoci6lis tiizifa-timogatis helyi szabrilyair6l
El6ad6: Bencze Eva jegtz6

2.) Lit6r 6nkorminyzatinak 2Ol7 . 6vi zhrszimadisa
Lit6r Onkorm6nyzat
Lit6ri Kiiziis Onkorm6nyzati Hivatal

El6ad6: Szedldk Attila polgdrmester, Bencze Eva jegtz6

3.) Bels6 ellen6rz6si jelent6s 2017. 6vr6l
El6ad6: Bencze Eva.jegtzd

4.\ 2017, 6vet vizsgil6 szabilyszeriis6gi p6nziiryi kincstiri ellen6rz6s
El5ad6 : Sze dl dk Att i I a po I gdrme s te r



5.) Balaton Classic Veter6naut6 verseny Lit6ren
El5ad6. Szedldk Attila polgdrmester

6.) Mogyor6si Napok kiilts6gvet6s tervezete
El6ad6: Szedldk Attila polgdrmester

7.) Pedag6gusnapi jutalom
El5ad6. Szedldk Attila polgdrmester

8.) Lit6r 1415 hrsz iinkorminyzati ingatlan l4l5ll, 1425 hrsz 6rt6kesit6se
Elfladd : Szedldk Attila polgdrmester

9.) Zilldteriilet kezel6s
Elfiadd : Szedldk Attila polgdrmester
10.) Vegyes tigyek

NAPIREND TARGYALASA

1.) Rendelet a kieg6szit6 szocifilis tiizifa-timogat6s helyi szabilyair6l
El6add : Szedldk Attila polgdrmester
(Az elfterjesztds a jegtzdk1nyv melldkletdt kdpezi.)

Lukits G6bor PB elniik
Az els6 napirendi pont rendelet a kiegdszito szociitlis ttizifa t6mogat6s helyi szab6lyair6l.
Van-e sz6beli kieg6szit6s?

Bencze Eva iewz6
A kiktildott rendelt tervezetben Lithat6, kieg6szito szocidlis tizifat6mogatds jogcimen 2018.
6vben 17 erdei kcibmdter kem6nylombos trizifa v6s6rl6sa nyflt lehet6 sdge az
6nkorm6nyzatnak. A kieg6szito szoci6lis tizifat6mogat6sra el6nyben reszesi.iljenek azok a
lit6ri lakosok, akiknek csal6dj6ban az egy fore jut6 jrivedelem nem haladja meg az oregs6gi
nyugdu mindenkori legkisebb 6sszeg6nek 300%-6t 85.500F1-ot, 6s ne vizsg6ljuk kapott-e
20 I 7 -20 I 8. dvben szo c i iil i s c elu tiizifa juttat6st.

Lukits G6bor PB elniik
Van-e k6rd6s, hozzisz6l6s? Amennyiben nincs, k6rem k6zfeltartils sal szavazzon, aki az
rendelet tervezettel egyetert.

A P6nziigyi, Gazdasitgi 6s Telepiil6sfejleszt6si Bizotts6g 5 igen szavazattal egyetlrt az
tervezettel.

25tr$1 S.(Y-0 1 :l ?B h*trii*zit
A P6nziigyi bizotts6g elfogadisra javasolja a k6pvisel6-testi.ilet fel6 a kiegd szit6 szociitlis tiizifa
t6mogat6s helyi szab6lyair6l rendelet6t.



Felelos: Lukiits G6bor PB elnok
Hat6rido: azomal

2.) Lit6r Onkormin yzatinak 2017 . 6vi zirszimadisa
El6qd6 ; Szedtdk Attila polgdrmester, Bencze Eva jegzci
(Az elfterjesztds a jegtzdkanyv melldkletdt kdpezi)

Lukits Gibor PB elniik: A m6sodik napirendi pont Lit6r dnkorm6nyzattnak 2017. 6vi
zdrszhmadisa Lit6r Onkorm6nyzat es a Lit6ri Kozris Onkorm6nyzatiHivatal.
Van-e sz6beli kieg6szit6s?

Szedlik Attila polsfrmester
Liter Kdzs6g Onkormdnyzata 481.977 ezer Ft bev6teli, 383.03 | ezer Ft kiad6si focisszeggel
zirta a 2017. 6vet. A mtikoddsi bev6telek 6s mtik<id6si kiad6sok kcizel a tervezettnek
megfelel6en alakultak. A p6nzk6szlettink novekedett a2016. evhez viszonyitva, amely nem
tartalmazza az 6rt6kpapir v6s6rl6su*at. Az ad6 bev6telek noveked6se, amely tartalmazza a
h6tral6kok folyamatos behajt6s6t novelte kolts6gvet6siink bev6teli oldal6t.

Lukits Gibor PB elniik
Van-e k6rd6s hozzitsz6lits, javaslat a napirendi pontra vonatkoz6lag? Amennyiben nincs,
k6rem, k6zfeltart6ssal szavazzon, aki a2017.6vi zirszitmad6si rendeletet elfogadja.

Penzigyi, Gazdasrigi 6s Teleptil6sfejleszt6si Bizotts6g 5 igen szavazattal egyet6rt.

261201 8.fV.3 1.) PB hatrf,rozat
A P6nztigyi, Gazdasigi 6s Teleptil6sfejleszt6si Bizottsrlg elfogad6sra javasolja Lit6r Kozs6g
0nkorm6nyzataKepviselo-testtiiete r6sz6re, a2Ol7.6vi konszolid,6lt zdrszilmad6si rendeletet.
Felel6s: Lukiits GSbor PB elncik
Hat6rido: azornal

3.) Bels6 ellen6rz6si jelent6s 2017.6vr61
El5ad6; Bencze Eva jegyzci
(Az elSterjesztds a jegyzcikanyv melldkletdt kdpezi.)

Lukits Gibor PB elniik A harmadik napirendi pont a 2017 .6vi bels6 ellenorz6si jelent6s.
Van-e sz6beli kieg6szit6s?

Bencze Eva iegvz6
A t6rgy6vi teruezett vizsgiiat szdma iisszesen h6rom volt, melyeklezirisrakertiltek.
A bels6 ellenorz6s meg6llapitrisi iitlagos, illetve csekdly jelent6sdgrinek minosithet6k.
Kiemelt jelentosdgti, a vezetds reszdrll azornaliint6zked6st igenylo javaslat megfo galmazisira
nem kertilt sor.

Luk6ts G6bor PB elntik
Van-e k6rd6s, hozzitszolirs, javaslat? Mivel nincs,
elfogad6sra javasolja a kdpviselo-testtilet fel6 a 2017.

27l2018.(V.31.) PB hat6rozat

ez6rt felteszem szavazisra, ki az, aki
6vi belso ellenorz6si jelentdst.



A P6nziigl, Gazdas6gi 6s Telepiil6sfejlesztesi Bizottsiig 5 igen szayazattal elfogad6sra
javasolja Litdr Kozs6g dnkormiinyzata K6pvisel<i+estiilete fel6 a 2017.6vi bels6 ellenSrz6si
jelent6st.

Felel6s: Lukrits G6bor PB eln6k
Hat6rid6: azonnal

4.) 2017. 6vet vizsgrlli szab:llyszeriis6gi p6nziigri kincstriri ellen6rz6s
El6 ad6 Sze dlcik At tila pol gdrme s t er
(Az el6terjesztis a jegyzdkinytt melldkletdt kepezi)

Lukrits Gibor PB elniik
A negyedik napirendi pont a Magyar Allamkincstiir 6tfog6 etlen6rz €se 2017 .6vre vonatkoz6an.
Van-e sz6beli kiegdszit6s?

Bence 6va iegyz6
A Magyar Allamkincstilr szabAlyszenis6gi, p6nziigyi ellenorzds keret6ben vizsgiilatot v6gzett
az Onkorm6nyzatn|l a 2017 . 6vi beszrirnol6ra vonatkoz6an. A vizsg6lat c€l1a az volt, hogy az
elv6gzett ellen6rzdsek alapj6n megrillapitsa, hogy Onkormrinyzat 6ves beszriLrnol6ja
megbizhat6, val6s k6pet mutat.
Az ellen6rz6sek alatt vizsgeltek az |vkdzi adatszolgdltat6sok, a besz6mol6hoz kapcsol6d6
m6rleget al6trimaszt6 lelter 6s egy6b nllvantart6sok, ezen kiviil a kdtelez6en el6irt vizsgiiland6
t6telek.
A vizsg6latok megkezd6sekor kockdzatfelmdr6st v 6geztek, amely alapj6n az 6nkorminyzatot a
kockrlzat m6rt6ke magas min6sit6sbe soroltiik.
A ellen6rzds soriin kiv6lasztott mint6kkal kapcsolatos dokumentumokat az 6r*orm6nyzat a
Kincstiiri Ellen6rz6sek Portrilra hatiirid<ire feltciltrittiik, 6s megktildtiik. Azoknril a mint6kn6l,
ahol tov6bbi dokumentum ellenorz6s6re volt sziiks6g, a helyszini ellen6rz6s sor6n v6geztek
vizs96latokat.
Az Onkormhnyzatniil a meg6llapitott hi6nyossiigok az dvkdzi adatszolg6ltat6sokban jelent<is
6sszegri hib6t nem tartalmaztak, 6s meg6llapitottrik, Lit6r Krizs6g 0nt<ormenyzal eves beszdmol6ja
megbizhat6. val6s <isszk6per nyfjl.
Az-Operativ gazd6lkod6si jogk<inik gyakorl6srirol sz6l6 szabiiyzat kieg6szit6se a {eljesit6s
igazol6 6s az 6rv6nyesit<i helyetteseinek meghatalmazdsa eset6ben, valamint a szabirlyzat 7.
sz6rnu mell6klet6nek pontos kitdlt6se sziiks6ges. A FEUVE k6zikcinyv 6s a szab6ll.talans6gok
kezel6s6nek eljir6srendj6nek feli.ilvizsgdlata sziiks6ges, mert a folyamatba dpitett el6zetes,
ut6lagos vezet<ii ellen6rzds helyett a ,,ndgy szem elv6t" kelt alkalmazni 6s a szab6lytalans6gok
kezel6s6nek eljiirrisrendje helyett a szervezeti integrit6st s6rtti esem6nyek kezel6s6nek
eljrirasrendj6t kell kialakitani. Az ekizetes iriisbeli kiitelezetts6gv6llaliist nem ig6nyl6 az Avr.
53. s (1) a) pontjdban meghaterozott 6rt6khatff alatti kifizet6sek eset6ben p6nztigy
ellenjegyz6s 6s a kdtelezetts6gv6llal6s hellelen gyakorlatdnak megszrintet6se.

Int6zked6sek v6grehajtdsdnak hat6rideje: 20I 8. novernber 30.

B6di Jrinos p6nziiwi bizotts6si tas
Az ellen6rz6s soriin h6ny dolgoz6 vett rdszt aktivan a napi munka mellett?



Bence Eva ieevz6
Az ellenlrz6sben aktivan h6rom pdnziigyi munkat6rs vett r6szt, az enkozremrik<id6semmel.

B6di Jfnos p6nziievi bizottsiei tae

Javaslom az ellenilrz6sben aktivan kozremrikodo dolgoz6k rdsz6re I havi jutalom kihzet6s6t,
amely l 000 ezer Ft 6s j6rul6kaiban k6rn6m meg6llapitani.

Lukfts Gdbor PB elniik Aki elfogadja az 6rintett dolgoz6k rlszere a jutalom kifizetls€t az
k6rem, k6zfeltart6s sal szav azzon.

P6nzigyi, Gazdashgi 6s Teleptil6sfejleszt6si Bizottsrig 5 igen szavazattal, elfogad6sra javasolja
a brutt6 7.195 ezer Ft jutalom kifizet6s6t, amelyet Lit6r Kozs6g dnkorm6nyzata ad, tt a K<izos
Hivatal r6szere.

28/t0I8.fV,3 1,) PB H*tdrozat
A P6nzi.igyi, Gazdasdgi 6s Telepi.ilesfejleszt6si Bizotts6g elfogad6sra javasolj a, Liter Kozs6g
Onkorm6nyzata Kepviselo-testiilete fele a brutt6 1.195 ezer Ft jutalom kifizet6s6t az
ellenorz6sben aktivan k<izremrikcido dolgoz6k reszdre.

Lukits G6bor PB elniik Aki elfogadj a a 2017. evet vizsgfl6 szabiiyszeris6gi p6nziigyi
kincst6ri ellen6rz6si jelentdst, valamint az intezked6si tervet az k6rem k6zfenntart6ssal
szavazzofl.

29/20!8;(V.3 1.) PB h*triroznt
A P6nztigyi, Gazdasitgi 6s Teleptil6sfejleszt6si Bizotts6g 5 igen szavazattal elfogad6sra
javasolja, Lit6r Kozsdg Onkorm6nyzata Kdpviselo-testtilete fele a 2017. 6vet vlzsg6l6
szab{'lyszenisdgi p6nzi.igyi kincst6ri ellenorz6si jelentest, valamint az intezkedesi tervet.

5.) Balaton Classic Veterinaut6 verseny Lit6ren
El6ad6. Szedldk Attila polgdrmester

Lukits Gibor PB elniik
Az <itodik napirendi pont a veter6naut6 verseny t6mogat6sa.
Van-e sz6beli kieg6szit6s?

Szedlik Affila pole6rmester

A Balaton Classic nemzetkozi veteriinaut6 verseny foszewezoje az elSzo 6vekhez hasonl6an
megkereste Lit6r Kcizs6g dnkormrlnyzatii a}}l8.jrinius 1-6n megrendez6sre keriili Oldtimer
Szuperkupa futamrival kapcsolatban. A Litdren trirt6no megjelen6s anyagi tiimogat6siit k6rik.
Az eloz6 6vekben is r6szestiltek tiimogat6sban.
2015-hoz hasonl6an 50 ezer Ft osszeget javaslunk.

Luhfts Gibor PB elniik Aki elfogadja az Oldtimer Szuperkupa megrendez6s6nek 50 ezer Ft-
os t6mogatisit az k6rem, kdzfeltartilssal szavazzon.



A P6nziigyi, GazdasAgi 6s TelepiiLl6sfejleszt6si Bizotts6g elfogaddsra javasolja Lit6r K<izs6g
Onkormrinyzata K6pvisel6testiilete r6szdre, 5 iger. szayazattal a Balaton Classic 6ltal
megtendezett Oldtimer Szuperkupa 50 ezer Ft-os t6mogat6s6t.
FelelSs: Lukrits G6bor PB eln<ik
Hatarid6: azonnal

6,) Mogyor6si Napol kiilts6gvet6si tervezete
El6ad6. Szedldk A t tila po I gdrme s t er

Luk6ts Gibor PB elniik
A hatodik napirendi pont Mogyor6si Napok krilts6gvet6si tervezet6nek elfogad6sa.
Van-e sz6beli kieg6szites?

Szed16k Attila polg6rmester
A korribbi 6vekhez hasonl6an 2018. 6vben is megrendezdsre keriil Lit6ren a Mogyor6si Napok
programsorozat. A 2018. 6vi kdlts6gvet6sben rendelkez6sre 6116 2.000 ezer Ft felett tov6bbi
1.000 ezer Ft <isszeg biztosit6s6t k6rem bizottsigt6l az altalanos kdlts6gvet6si tartal6k terh6re.
Amennyiben az b*orminyzat a ,,Helyi identitiist 6s kriz6ss6gi egyiittmiikdd6st segit6
fejleszt6sek t6mogat6sa" cimti tdmogatiisban r6szesiil, a rendezv6ny ennek keret6ben keriil
finansziroziisra.

Lukits Gibor PB elniik Aki t6mogatja a Mogyor6si Napok krilts6gvet6s6nek megernel6s6t
k6rem. k6zfennt artlssal szav azzon.

A P6nziigl, Gazdasiigi 6s Telepiil6sfejleszt6si Bizottsiig elfogad6sra javasolja Lit6r Kdzs6g
Onkorm6nyzata Kdpvisel6testiilete r6sz6re, 5 igen szavazattal a Mogyor6si Napok
rendezv6nysorozat 1.000 ezer Ft osszegii hat6rozati javaslatrit.
Felel6s: Luk6ts G6bor PB elnrik
Hatiiridri: azonnal

7.) Pedag6gus napi jutalom
El6ad6: Szedlcik Attila polgdrmester

Lukf ts CSbor PB elniik
Hetedik napirendi pont Csivitelo 6voda ds Brilcs6de pedag6gus napi jutalma.
Van-e sz6beli kieg6szit6s?
Szedlik Attila polg6rmester
2017. €vben 250 ezer Ft 6sszegti tdnylegesen kifizethet6 jutalomban r6szesiiltek az 6voda
dol9oz6i. A 2018. 6ven 575 ezer Ft 6sjiirul6kai keretcisszeg erej6igjutalom kif,rzet6s6t javaslom
a bizotts6gnak.

I.,ukrits Giibor PB elntik Aki elfogadja a jutalom kifizet6s6re az 5J5 ezer Ft 6s j6rul6kai
risszeget k6rem, k6zfennt arlassal szavazzon.

3rl2018.{V,31.) }B hat6rozar
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A P6nztigyi, Gazdasdgi 6s Telepiil6sfejlesztdsi Bizotts6g elfogad6sra javasolj a Liter Krizs6g
6nkorm6nyzataKepvisel6-testi.il ete reszlre. 5 igen szavazattal a Csivitelo Ovoda 6s Bolcsode
r6sz6re a nett6 575 ezer Ft pedag6gus napi jutalom kifizet6s6t.
Felel6s: Luk6ts G6bor PB eln<ik
Hathrido: azonnal

8.) Lit6r 1415 hrsz iinkorminyzati ingatlanl4l5ll,1425 hrsz 6rt6kesit6se
El6ad6 : Szedldk Attila polgdrmester

Szedlik Affila polefrmester
2018.05.31-6n 18. 6rakor lezirrult aLiter tulajdon6ban 6116 l4l5ll €s 1425 helyrajzi szitmi
,,ztrtkerti mtivelds al6l kivett tertilet" mtivel6si 6gri ingatlanok zSrtkcini 6rt6kesit6sdre
vonatkoz6 versenyezetet6si elj6r5s. A vevo ajinlata 1800Ft+6fa negyzetmeter megv6s6rolni .

K6rem a bizotts6g hozzt$ttrulitsit az ert6kesit6si elj6riishoz, valamint a szerzodes aliriritsithoz.

Lukrits Gibor PB elniik Aki t6mogatja a l4l5ll €s 1425 helyrajzi sz6m[, .,zirtkerti muvel6s
al6l kivett tertilet" mrivelesi 6gri ingatlanok 1800 Ft + ifa negyzetmeter 6ron tort6no
6rt6kes it6s 6t k6rem, k6zfenntart 6ssal szav azzon.

33/201 E.tu-.3 1.) PB hatirozat

A P6nztigyi, Gazdasdgi 6s Telepiil6sfejleszt6si Bizottsig elfogad6sra javasolja Lit6r Kdzs6g
Onkorm6nyzata Kepvisel6testiilete r6sz6re, 5 igen szavazattal a l4l5ll 6,s 1425 helyrajii
szdmrr, ,,zirtkerti mtivel6s al6l kivett teri.ilet" mriveldsi Sgri ingatlanok 1800 Ft + ifa
ndgy zetmdter iiron tcirt6n6 6rt6kesit6s6t.
Felel6s: Lukiits Gribor PB elnrik
Hatfirido: azonnal

9 .) Zdldteriilet kezel6s
El6ad6: Szedldk Attila po\gdrmester

Luk6ts G6bor PB elniik: A kilencedik napirendi pont Lit6r dnkorminyzatinak zcildteriilet
kezel6se.
Van-e sz6beli kieg6szit6s?

SzedlSk Attila polsirmester
Lit6r jelentos mdretri zdldteri.ilettel rendelkezlk. Az 6llando dolgoz6k l6tsz6m6nak 6s a
kozfoglalkoztatotti letszitmtimogatrisrlnak csokkentese miatt ezen tertiletek karbantartisa nagy
feladatott jelent az onkorm6nyzat szimira.
A regi temet6 fiinyfr6si munk6i eseti, egyszei szerzbddssel kertiltek kiad6sra v6llalkoz6
r6szdre' amely a kdltsdgvetdsi eloir6nyzat 6tcsoportositiis6t teszi szi.iks6gess6. A felszabadult
st6tuszra betervezett b6rtcimeget az cinkorm6nyzat a szolgaltat6st elvegzo v6llalkoz6
kifizetdsere szeretnd forditani. A kevds dolgoz6 iital elvegzendo munk6k segit6ldre 1db r6iil6s
ftnyir6 beszerzdsdt javaslom a bizotts6gnak brutt6 700 ezer Ft ertdkben.

Lukdts G6bor PB elniik Aki elfogadja a m6dositrlsokat k6rem, kezfenntartissal szavazzon.

34l201E.(V.31.) PB hatfrozat



A Pdnziigyr, Gazdasitgi 6s Teleptil6sfejlesztesi Bizotts6g elfogad6sra javasolja Lit6r Kdzs6g
Onkorm6nyzata Kdpviselo-testi.ilete rdszdre, 5 igen szavazattal a k6lts6gvet6sben az
6tcsoportosit6st havi brutt6 178 ezer Ft-ot, valamint brutt6 700 ezer Ft 6rt6kben ftinyir6
beszerz6s6t.
Felelos: Luk6ts G6bor PB elnok
Hat6rido: azonnal

10.) Vegyes iigyek:

Lukfts Gr[bor PB elniik
Megk6rdezem van-e valakinek egy6b hozzitszolisa a vegyes tigyekhez, ha nincs t<ibb
hozzirszolits, a bizotts6gi iildst 20:07-kor lezirom.

ffi,s{*,
bizotts6gi tag
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JELENLETI iV

Lit(r Kiizs6g Onkorm6nyzat 2018. m6jus 3l-6n tartott
P6nziigyi Gazrlas69i 6s Telepiil6sfejleszt6si bizotts6g iil6s6n megielentekr6l

Jelent vannak:

Luk6ts G6bor Akos

B6di J6nos

Heffler G6bomd

Varga Mih6ly

Balogh L6szl6

Zavada Csaba

pti. elndk

pii. tag

pti tag

pii.tag

pii. kiiltag

pi.i. kiiltag

Meshivottak:

Szedl6k Attila polgiilnrester

Kondics Istviin alpo I girmester

Auerbach J6nos kdpviscl6

Bencze bva jegyzo

N6methyn6 Brand J(rlia pii csoport vezet6

....,:;:.42--.
LZ

.....Jclro.-==-+

Tov6bb6:
eo--*.^.v*:i.*.?pln..Hfl g*.r,*.1ipr'gt"rrvit ,A;


